« Expression écrite guidée » - 3ème partie.
Révisions de toute cette année scolaire.
 Correctif
G. Typische schooldag:
1. Ik sta om tien over zeven op.
2. Dan neem ik een douche en ik poets mijn tanden.
3. Ik ontbijt rond twintig voor acht : ik eet vaak twee boterhammen met
chocopasta of jam en ik drink melk.
4. Daarna ga ik om tien voor acht met de fiets naar school.
(= Daarna fiets ik om tien voor acht naar school).
5. De school begint om vijf voor halfnegen.
6. De middagpauze is om tien over twaalf: ik eet altijd één sandwich met kaas en
ham.
7. De school eindigt om halfvier behalve op woensdag.
= De school is om halfvier uit behalve op woensdag.
8. Ik ga (= ik kom) om vier uur naar huis terug.
9. Als vieruurtje eet ik een stuk fruit (= een vrucht) (een appel of een banaan) en
koekjes.
10. Ik maak mijn huiswerk en ik studeer van kwart over vier tot halfzes.
11. Later chat ik tot halfzeven met mijn vrienden.
12. Ik eet het avondmaal om kwart voor zeven : ik eet gewoonlijk een warme
maaltijd : vlees, kip of vis met groenten en aardappels (= aardappelen), rijst,
frieten (= frietjes) of pasta.
13. Na het avondmaal kijk ik tv of ik lees een strip.
14. Ik ga rond vijf voor tien naar bed, dus een beetje voor tien uur.

H. Beste vriendin:

1. Mijn beste vriendin heet Lizie Teetaerts. Ze heeft geen bijnaam.
2. Ze is zestien (jaar oud) en ze is op twaalf mei jarig (= haar verjaardag is op twaalf
mei).
3. Ze is enig kind, maar ze heeft drie tantes en twee ooms.
4. We gaan samen naar school.
5. Maar ze zit in het zesde jaar.
6. Ze komt uit Frankrijk, maar ze is tweetalig : ze spreekt Frans en Nederlands.
7. Ze spreekt geen Italiaans.
8. Ze danst graag, beluistert graag muziek (= luistert graag naar muziek), fietst
graag in de bossen en klimt graag.
9. Ze is gek (= dol) op uitslapen, tv-kijken en winkelen (= shoppen).
10. Ze duikt en tekent niet graag.
11. Haar lievelingskleur is groen.
12. Haar lievelingsmuziek is rap.
13. Haar geluksgetal is nul.

I. Projecten voor de vakantie :

1. Tijdens de vakantie zou ik graag naar een concert gaan en naar een pretpark
gaan.
2. Ik zal aan sport doen en paardrijden.

J. Vragen :

En jij ?
1. Woon je in een stad of in een dorp, in de stad of op het platteland?
2. Heb je een grote familie ?
3. Houd je van dieren ?
4. Heb je een beste vriend ?
5. Leer je vreemde talen ?
6. In welk jaar zit je ?
7. Wat is je lievelingsvak ? En van welk vak houd je niet ?
8. Wie is je klastitularis ?
9. Van welke dag houd je niet ?
10. Wat mag je en mag je in je school niet doen ?
11. Wat doe je graag tijdens je vrije tijd ?
12. Doe je aan sport ?
13. Wat kan je doen ? Kan je een muziekinstrument (be)spelen ?
14. Hoe laat sta je op ?
15. Hoe ga je naar school ?
16. Hoe laat beginnen en eindigen de lessen ?
17. Wat eet je gewoonlijk als avondmaal ?
18. Wat zal je tijdens de zomervakantie doen ?

